UITNODIGING
SCHILDERWERK en KLEURGEBRUIK, INFORMATIE- en DISCUSSIEAVOND 5 april 2017
--------------Plaats: DE HOOFDWACHT, Grote Markt, (hoek Smedestraat) Haarlem ---------------SCHILDERWERK is een van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en huizen. Of het
nu gaat om rijks- of gemeentemonumenten, of gebouwen zonder monumentenstatus, kleur is typerend voor een
bepaalde tijd. Bovendien geeft kleur uitstraling en betekenis.
De Gemeente Haarlem is eigenaar van veel monumenten en geeft bij schilderswerkzaamheden vaak opdracht tot
kleurhistorisch onderzoek om er achter te komen welke kleuren in het verleden toegepast werden. Ook particuliere
eigenaren veranderen in overleg met hun schildersbedrijf, de kleur van hun pand.
De Hoofdwacht tot eind 2016

De Hoofdwacht 2017

De Haarlemse Vakschilders en de Historische Vereniging Haerlem nodigen u graag uit om informatie op te doen
over de wijze waarop kleurhistorisch onderzoek plaatsvindt en van gedachten te wisselen over de rol van het
schildersbedrijf bij het toepassen van een ander kleurpalet.
Wij hebben een praktische avond voor ogen en deze ziet er als volgt uit:
19.00 - 19.30 inloop met koffie en thee in De Hoofdwacht;
19.30 verzamelen vòòr De Hoofdwacht, daarna lopen we naar de binnenplaats van het Stadhuis;
20.30 - 21.30 in de Hoofdwacht: Annefloor Schlotter (kleurhistorisch onderzoeker) over de totstandkoming van
het advies* voor het kleurpalet van het houtwerk van De Hoofdwacht.
Vragen en discussie over:
- inschakelen externe kleurdeskundige, of interne zoals OnderhoudNL,
- ervaringen mbt uitvoering, normen, type verf, kleurenwaaiers, etc. etc.
21.45 afsluiting en informeel napraten tot 22.15 uur.
Marieke Koopman (Thunnissen Onderhoud, hoofdaannemer Stadhuis en Hoofdwacht) , Josefien Tegelaar
medeopsteller van het Advies* en Wouter Schaafsma (Ripperda) zijn deze avond ook aanwezig.
Er kunnen 50 personen deelnemen, 25 uit kringen van de Haarlemse Vakschilders en 25 leden van de Historische
Vereniging Haerlem. Kosten: 3.00 euro (inclusief koffie, thee, wijn)
---------------------------Aanmelden vóór 1 april a.s. per mail of telefoon: ----------------------------------Douwe de Vries (Haarlemse Vakschilders) hvs.d.devries@gmail.com tel 0621697645; Johanna Kuijpers
(Historische Vereniging Haerlem) haskuijpers@hetnet.nl tel 0235324681;

